CZEKAMY NA ŚDM

Choć zostało jeszcze dużo czasu, coraz więcej
uwagi w Kościele poświęca się temu wielkiemu wydarzeniu, jakie nas czeka w przyszłym roku – Światowym Dniom Młodzieży. To przede wszystkim dlatego,
że przygotowanie tak wielkiej uroczystości wymaga
mnóstwo czasu i zaangażowania. Już teraz wiemy, że
w tygodniu poprzedzającym centralne wydarzenia w
Krakowie, do naszej diecezji przyjedzie około 10 000
młodych ludzi z całego świata, aby poznawać nasza
kulturę, zwyczaje, aby dzielić się świadectwem swojej
wiary i ubogacać naszym świadectwem. Nasi parafianie wyrazili już gotowość przyjęcia około 150 osób,
a zgłoszenia ciągle jeszcze spływają. Świadczy to
naszym wielkim sercu, ale także o potrzebie wyjścia
naprzeciw człowiekowi w potrzebie. Jako współorganizator tych dni w naszej diecezji mogę powiedzieć,
że jest to liczba ponad oczekiwania i dla nikogo z
młodych świata nie powinno zabraknąć miejsca w

jednym z naszych domów. Przygotowujemy także dla młodzieży plan pobytu w naszej diecezji, z
którym w najbliższym czasie zgłoszone rodziny
będą mogły się zapoznać.
Przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży to oczywiście nie tylko organizacja, ale nade
wszystko otwarcie naszych serc na Chrystusa,
który w tym wydarzeniu zajmuje pierwsze miejsce. Okazją do duchowego wzrostu będzie peregrynacja znaków Światowych Dni Młodzieży,
która odbywa się w naszej diecezji od 28 lutego
do 14 marca, a do przeżywania której zapraszał
nas ostatnio bp Roman Pindel w liście pasterskim. Znakami tymi są: Krzyż, który podarował
młodzieży św. Jan Paweł II, mówiąc przy tym:
„Ponieście go na cały świat jako znak miłości,
którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście
wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i
zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie” oraz
Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Szczególnym wydarzeniem będzie Droga Krzyżowa ulicami
miasta Bielska-Białej, która rozpocznie się 13 marca
o 18:00 w kościele św. Józefa na os. Złote Łany, a zakończy Mszą św. przy znakach w katedrze św. Mikołaja ok. 21:00. Ze względu na ten szczególny Krzyż,
zaproszeni do udziału w tej Drodze są wszyscy
mieszkańcy naszego miasta, a zwłaszcza młodzież,
która będzie niosła Krzyż, rozważając poszczególne
stacje. Mam nadzieję, że nie zabraknie także mieszkańców Wapienicy.
Szczegółowy plan peregrynacji można odnaleźć w
gablotce parafialnej.
Ks. Piotr

Możesz pomóc…
Możesz pomóc…
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski
Przekaż 1% podatku na organizację pożytku publicznego. To nic nie kosztuje…
Pomoc dla 6-letniego Dawida Wandzel-Kapa chorego na padaczkę lekoodporną.
KRS 0000034605

PORADY PRAWNE
W każdy poniedziałek
w domu katechetycznym
o godzinie 19.00 można skorzystać
z bezpłatnych porad prawnych.

DUCHOWA ADOPCJA
Pełna poprawna nazwa brzmi: „Duchowa Adopcja
Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą”. Nie jest to
więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja
duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie
matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga – Dawcę Życia.
Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki.
Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które
je utwierdza. Zobowiązanie duchowej adopcji zwykle trwa
od 25. marca (Uroczystość Zwiastowania Pańskiego do 25.
grudnia (Uroczystość Bożego Narodzenia).
Istota Duchowej Adopcji wynika z osobistego: modlitewnego i uczynkowego wstawiennictwa do Jezusa Chrystusa osoby adoptującej duchowo, wstawiennictwo o pomoc w
ratowaniu od zagłady jednego nieznanego, lecz wybranego
przez Boga zagrożonego aborcją dziecka.
Duchowa adopcja w praktyce polega na codziennym odmawianiu jednej – dowolnej – tajemnicy różańcowej
(Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy
w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.
Wszystkich bardzo zachęcamy, aby włączyć się w tą
modlitwę, której tak bardzo potrzebują zagubieni życiowo
ludzie na całym świecie, a szczególnie bezbronne dzieci, które przez modlitwę mogą otrzymać szanse życia.
Modlitwa codzienna duchowej adopcji
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi,
która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św.
Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po
narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego

dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się
w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość
i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty
sam mu przeznaczyłeś. Amen.

